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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος 
Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και την 

υποχρεωτική εκπαίδευση διαµορφώνεται κυρίως µέσω των µαθηµάτων της «Μελέτης του 
Περιβάλλοντος» (Νηπιαγωγείο και πρώτες τέσσερις τάξεις του ∆ηµοτικού) και της «Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής» (Ε�- ΣΤ� τάξεις του ∆ηµοτικού και Γ΄ τάξη του Γυµνασίου). Τα µαθήµατα µέσω των 
οποίων διδάσκεται η  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή υποβοηθούν µε ένα συνεκτικό και συστηµατικό 
τρόπο τους µαθητές να κατανοήσουν τους ρόλους, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους ως 
πολιτών. Ταυτόχρονα, µαζί µε άλλα µαθήµατα και δραστηριότητες της σχολικής ζωής όπως η Φυσική 
Αγωγή, η Οικιακή Οικονοµία, ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, η Αγωγή Υγείας, η 
Αγωγή Καταναλωτή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή και η Περιβαλλοντική Αγωγή, συντελούν ώστε να 
καταστούν οι µαθητές ικανοί να διαχειρίζονται και να αντιµετωπίζουν τα δύσκολα κοινωνικά και ηθικά 
προβλήµατα, που συχνά εµφανίζονται στη ζωή τους, τόσο στο άµεσο όσο και στο ευρύτερο φυσικό 
και κοινωνικό περιβάλλον. 

 
Ο σκοπός της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση  

είναι: 
η πνευµατική ανάπτυξη, µε την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης του βαθύτερου 

νοήµατος και σκοπού της ζωής και των οικουµενικών και διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης 
κοινωνίας, µε απώτερο στόχο την εφαρµογή τους στην καθηµερινή ζωή, 

η ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αξιολογούν µε κριτικό πνεύµα 
θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των δικαιωµάτων και 
των υποχρεώσεών τους στην κοινωνία, 

η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να αποκτήσουν 
τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ελεύθερη, υπεύθυνη 
και ενεργό συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 

η πολιτισµική ανάπτυξη, µε την ενίσχυση της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας των µαθητών, 
τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των διαφόρων οµάδων στις οποίες ανήκουν, και την 
αποδοχή της διαφορετικότητας και του πλουραλισµού, 

η ανάπτυξη της ελληνικής µας ταυτότητας και συνείδησης µε βάση την εθνική και πολιτιστική µας 
κληρονοµιά, 

η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής ευθύνης και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. 
 
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Ενδεικτικές Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγισης 

 
Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

 
ΤΑΞΕΙΣ Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

 

Τάξη 
Άξονες 

γνωστικού 
περιεχοµένο

υ 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεµελιώδεις 
έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Α 

Η τάξη µου 
 
 
 

Οι µαθητές: 
Να αποκτήσουν µία πρώτη επαφή µε την κοινωνική 
οµάδα. 
Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα των κανόνων για τη 
εύρυθµη λειτουργία της σχολικής τάξης.  

Αλληλεπίδραση 
Μονάδα-Σύνολο 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
 

 

Το σχολείο 
µου 
 
 
 

Να ευαισθητοποιηθούν για την τήρηση των κανόνων 
υγιεινής και καθαριότητας στο σχολικό χώρο. 
Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας για την 
πραγµατοποίηση κοινών δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων στο χώρο του σχολείου. 
Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα τήρησης ορισµέ-
νων κανόνων για την αντιµετώπιση εκτάκτων γεγονό-

Σύστηµα 
Αλληλεπίδραση 
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των (π.χ. σεισµού, πυρκαγιάς κ.ά.).   

 
 

Η οικογένειά 
µου 
 
 

Να κατανοήσουν το ρόλο κάθε µέλους στην οικογένεια. 
Να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της οικογένειας 
κατά την εξελικτική πορεία της ζωής του παιδιού.   

Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 

 
 

Ο άνθρωπος 
και ο χρόνος 
 
 

Να µάθουν να συνδέουν γεγονότα που αφορούν την 
οικογένεια στην πορεία του χρόνου. 
Να εξοικειωθούν µε την έννοια του χρόνου µελετώντας 
το γενεαλογικό δένδρο της οικογενείας τους. 

∆ιάσταση 
Μεταβολή 
Σύστηµα (ταξινό-
µηση) 

 
 

Η γειτονιά µου 
 
 
 

Να αποκτήσουν καλύτερη γνώση του ευρύτερου χώ-
ρου της γειτονιάς τους, συγκρίνοντας τη γειτονιά τους 
µε άλλες γειτονιές. 
Να αποκτήσουν καλύτερη εξοικείωση µε τους ανθρώ-
πους που ζουν και εργάζονται στον ευρύτερο χώρο της 
γειτονιάς.  
Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα αντιµετώπισης προ-
βληµάτων (π.χ. περιβάλλοντος) που αφορούν τη γει-
τονιά τους.  

Αλληλεπίδραση 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Χώρος-χρόνος 

 
 

Ο τόπος που 
ζω - Τοπική 
ιστορία 
 

Να κατανοήσουν ότι η συµπεριφορά τους και οι δικές 
τους ενέργειες, καθώς και όλων των ανθρώπων, έχουν 
άµεση σχέση µε τον τόπο στον οποίο ζουν. 
Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της ιστορίας του τόπου 
που ζουν.       

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Μεταβολή 

 
 

Οι ανάγκες 
του ανθρώπου 
 
 

Να µπορούν να διακρίνουν τις βασικές ανάγκες τους 
και τον τρόπο ικανοποίησής τους. 
Να προβληµατιστούν για την ανεπαρκή κάλυψη των 
βασικών (διατροφικών) αναγκών όλων των παιδιών 
του κόσµου. 

Μονάδα-Σύνολο 
Αλληλεπίδραση 
Χώρος-χρόνος 
 

 
Επικοινωνία, 
ενηµέρωση 
και ελεύθερος 
χρόνος  

Να εξοικειωθούν µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας. 
Να αποκτήσουν στοιχεία βασικής αγωγής για την πα-
ρακολούθηση της τηλεόρασης.  

Επικοινωνία 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Αλληλεπίδραση  

 
Ο πολιτισµός 
του τόπου µας 
 

Να αποκτήσουν µια πρώτη γνωριµία µε τους πολιτιστι-
κούς χώρους και τις λαϊκές παραδόσεις του τόπου 
στον οποίο ζουν. 

Πολιτισµός 
Χώρος-χρόνος 
Μεταβολή 

 

Ο αθλητισµός 
στο σχολείο 
µας 
 

Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα τήρησης κα-
νόνων στον αθλητισµό. 
Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας κατά τη διεξαγω-
γή αθλητικών παιχνιδιών. 

Σύστηµα 
Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση 
(Συνεργασία) 

Β 

Το σχολείο 
µου 
 
 

Να προσανατολιστούν στο συγκεκριµένο σχολικό χώ-
ρο και στο ευρύτερο περιβάλλον. 
Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζουν στο σχολικό χώρο τους και να αναπτύξουν 
πνεύµα συνεργασίας για την αντιµετώπισή τους. 

Αλληλεπίδραση 
Χώρος-χρόνος 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 

 

Η συνοικία /το 
χωριό µου (Η 
κοινότητά µου)  
 

Να ενηµερωθούν για την ύπαρξη της ποικιλίας των 
υπηρεσιών που λειτουργούν στη συνοικία τους. 
Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που υπήρ-
χαν και υπάρχουν στη συνοικία τους και να συνεργα-
στούν για την αντιµετώπισή τους. 

Επικοινωνία 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Μεταβολή 
Χώρος-χρόνος 
Αλληλεπίδραση 

 

Κύκλος ζωής 
και χρόνος 
 
 

Να αντιληφθούν τη διαφοροποίηση των αναγκών του 
ανθρώπου στα διάφορα στάδια της ζωής του. 
Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του ρόλου 
των γονέων στη ζωή του παιδιού.  

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 

 
Μεταφορές 
 

Να διακρίνουν τα µέσα µεταφοράς αγαθών από τα µέ-
σα µετακίνησης των ανθρώπων. 

Σύστηµα (ταξινό-
µηση) 
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 Να αντιληφθούν το ρόλο µεταφοράς στην εξέλιξη του 
ανθρώπου. 

Μεταβολή  

 

Οι ανάγκες 
του ανθρώπου 
 
 

Να συνειδητοποιήσουν τις βασικές ανάγκες των αν-
θρώπων, ως µελών της οµάδας και της κοινότητας . 
Να εκτιµήσουν τη συµβολή των κοινωνικών οµάδων 
στην κάλυψη των αναγκών του ατόµου. 

Αλληλεπίδραση 
Επικοινωνία 
Μονάδα-σύνολο 
 

 

Επικοινωνία, 
ενηµέρωση 
και ελεύθερος 
χρόνος 

Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της επικοινωνίας µε 
τους συνανθρώπους τους. 
Να αναπτύξουν κριτική στάση για τα µέσα µαζικής επι-
κοινωνίας-ραδιόφωνο. 

Αλληλεπίδραση 
Επικοινωνία 
 

 
Πολιτισµός 
στην ευρύτερη 
περιοχή  

Να εµβαθύνουν σε βασικές παραδόσεις και στο λαϊκό 
πολιτισµό της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει η 
κοινότητά  τους. 

Πολιτισµός 
Χώρος-χρόνος 
 

 

Αθλητισµός 
και Ψυχαγω-
γία 
 
 

Να κατανοήσουν τη σηµασία της άθλησης για τη σω-
µατική ευεξία και την ψυχική υγεία. 
Να γνωρίσουν την ιστορία των Ολυµπιακών αγώνων 
και να κατανοήσουν τη σηµασία τους.  

Σύστηµα 
Μεταβολή  
Πολιτισµός 
 

Γ 

Γιατί ζούµε σε 
κοινότητες 
 
 

Να κατανοήσουν τους λόγους  που οδηγούν τους αν-
θρώπους να ζουν σε κοινότητες. 
Να εκτιµήσουν τη σηµασία των κανόνων για τη λει-
τουργία της κοινότητας. 

Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση 
Αλληλεξάρτηση 
Συνεργασία 

 

Πώς αποφα-
σίζουν  οι άν-
θρωποι στην 
κοινότητα ή 
στην πόλη  

Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης για την αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων. 
Να ευαισθητοποιηθούν για τη σηµασία της συµµετοχής 
των δηµοτών στα κοινά της κοινότητας. 

Αλληλεπίδραση 
Συλλογικότητα 
Εξάρτηση 
Εξουσία 
Σύστηµα 

 
Ο τόπος όπου 
ζω-προστασία 
του τόπου µου 

Να ευαισθητοποιηθούν για την επίδραση των δραστη-
ριοτήτων του ανθρώπου στο φυσικό και το ανθρωπο-
γενές περιβάλλον. 

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 

 

Επικοινωνία 
 
 
 

Να διακρίνουν τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας 
µεταξύ ανθρώπων και την εξέλιξή τους στο χρόνο. 
Να εκφράζονται αξιοποιώντας όλα τα µέσα επικοινω-
νίας. 
Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα άτοµα που για 
διάφορους λόγους αντιµετωπίζουν προβλήµατα επι-
κοινωνίας.  

Επικοινωνία 
Μεταβολή 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 

 
Μ.Μ.Ε. 
 

Να αποκτήσουν κριτικό πνεύµα στην ανάγνωση δια-
φόρων εντύπων (περιοδικών, εφηµερίδων κτλ.). 

Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση 

 

Κατανάλωση 
 
 

Να διακρίνουν την πραγµατική αξία των προϊόντων και 
τη σηµασία τους για την υγεία τους. 
Να ξεχωρίζουν προϊόντα που προέρχονται από την 
Ελλάδα και από άλλες χώρες της Ε.Ε.  

Σύστηµα 
Χώρος-χρόνος 
Επικοινωνία 

 

Μεταφορές 
 
 

Να συνδέσουν τα µέσα µεταφοράς και συγκοινωνίας 
µε την ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών του αν-
θρώπου. 
Να ευαισθητοποιηθούν για τη σηµασία της ασφαλούς 
µετακίνησης και µεταφοράς και τις επιδράσεις των µέ-
σων µεταφοράς στη ζωή του ανθρώπου και το περι-
βάλλον. 

Αλληλεπίδραση 
Μονάδα-Σύνολο 

 
Πολιτισµός της 
χώρας µας  
 

Να γνωρίσουν χώρους πολιτισµικής αναφοράς και το 
λαϊκό πολιτισµό από την αρχαιότητα έως σήµερα.   

Πολιτισµός 
Μεταβολή 
Χώρος-χρόνος 

 
Αθλητισµός-
Ολυµπιακή 
ιδέα  

Να διακρίνουν τα ατοµικά από τα οµαδικά αθλήµατα. 
Να κατανοήσουν τη σηµασία και την εξέλιξη των Ολυ-
µπιακών και Παραολυµπιακών αγώνων

Μεταβολή 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
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 µπιακών και Παραολυµπιακών αγώνων.  Αλληλεπίδραση 

∆ 

Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα 
της Ελλάδας - 
Νοµοί του γε-
ωγραφικού 
µας διαµερί-
σµατος  

Να κατανοήσουν ότι η κοινότητα ή η πόλη τους αποτε-
λούν τµήµα του νοµού και ενός ευρύτερου γεωγραφι-
κού διαµερίσµατος της Ελλάδας. 
Να ξεχωρίζουν σηµαντικές ιστορικές πόλεις και οικι-
σµούς στο νοµό που ανήκουν και να διακρίνουν τις 
νησιωτικές από τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.  

Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Χώρος-χρόνος 
Σύστηµα 
 
 

 

Προστασία 
του περιβάλ-
λοντος 
 
 

Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που αφο-
ρούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Να αναπτύξουν δεξιότητες παρέµβασης στο άµεσο 
κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, συντροφιά, σχολείο, 
γειτονιά κτλ.) για την αντιµετώπιση προβληµάτων του 
ευρύτερου περιβάλλοντος. 

Αλληλεπίδραση 
Μονάδα-Σύνολο 
Σύστηµα 

 

Οικονοµικές 
δραστηριότη-
τες στον τόπο 
µας 
 

Να συνδέσουν τα επαγγέλµατα µε τα προϊόντα του 
τόπου τους και να εκτιµήσουν τη συµβολή όλων των 
επαγγελµάτων στην  οικονοµία και στον τρόπο ζωής 
της τοπικής κοινωνίας. 
Να εξοικειωθούν µε τις βασικές λειτουργίες της αγοράς 
(προσφορά-ζήτηση). 

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 

 

Μεγάλα έργα 
στον τόπο µας 
 

Να κατανοήσουν τις επιδράσεις των µεγάλων έργων 
στη ζωή των ανθρώπων και στο φυσικό περιβάλλον. 
Να αναγνωρίσουν τη συµβολή των διαφόρων επαγ-
γελµάτων στην υλοποίηση των µεγάλων έργων στον 
τόπο τους. 

Αλληλεπίδραση  
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Σύστηµα 

 

Επικοινωνία, 
ενηµέρωση 
και ελεύθερος 
χρόνος 
 

Να αναπτύξουν περαιτέρω την κριτική στάση τους έ-
ναντι των παραδοσιακών µέσων µαζικής επικοινωνίας 
(τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος). 
Να έλθουν σε επαφή µε τις νέες τεχνολογίες επικοινω-
νίας (διαδίκτυο, καλωδιακή τηλεόραση) και να προ-
βληµατιστούν για τις συνέπειές τους στη ζωή τους.  

Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση  
Μεταβολή 

 

Ο πολιτισµός 
της Ελλάδας 
και άλλων 
χωρών 
 

Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου 
τους και να εκτιµήσουν τη συµβολή της στην τοπική 
κοινωνία. 
Να συγκρίνουν βασικά στοιχεία της τοπικής πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς τους µε στοιχεία πολιτισµών άλλων 
χωρών-µελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.  

Πολιτισµός 
Χώρος-χρόνος 
Αλληλεπίδραση 
Μεταβολή 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 

 

Αθλητισµός 
 
 

Να διακρίνουν τις έννοιες: αθλητισµός-
πρωταθλητισµός, φίλαθλος-οπαδός και να τις συνδέ-
σουν µε το φαινόµενο της βίας στους αθλητικούς χώ-
ρους.  

Αλληλεπίδραση 
Μονάδα-Σύνολο 
Επικοινωνία 

 
ΤΑΞΕΙΣ Ε΄ , ΣΤ΄ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

 

Τάξη 
Άξονες 

γνωστικού 
περιεχοµένου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές Θε-
µελιώδεις έν-
νοιες ∆ιαθεµατι-
κής προσέγγι-

σης 

Ε 

Το άτοµο και η 
κοινωνία 
Κοινωνικές 
οµάδες (οικο-
γένεια, σύλ-
λογοι, κ.ά.: 
ρόλοι και η 
σηµασία 

Να αναγνωρίσουν τους ρόλους των ατόµων στις διά-
φορες οµάδες και θεσµούς και την αλληλεπίδραση α-
τόµου � οµάδας 
Να εκτιµήσουν τη σηµασία της οικογένειας και της ορ-
γάνωσης των ατόµων σε οµάδες µε διαφορετικούς ρό-
λους 
Να αναγνωρίσουν την ανάγκη της ύπαρξης του σχο-

Άτοµο � σύνολο 
Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Οµοιότητα - διαφο-
ρά 
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τους). 
Θεσµοί (εκ-
κλησία, σχο-
λείο, κοινότη-
τα)  

λείου για το άτοµο και την κοινωνία 
Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τους θεσµούς που υ-
πάρχουν στο άµεσο και ευρύτερο περιβάλλον 
Να αναπτύξουν το σεβασµό για την οργάνωση των 
κοινωνιών 

 

Το άτοµο και η 
πολιτεία 
Η έννοια του 
κράτους 
Το ελληνικό 
κράτος  
Ο Έλληνας 
πολίτης  
∆ικαιώµατα 
και υποχρεώ-
σεις 

Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της πολιτικής οργάνω-
σης των κοινωνιών 
Να αναπτύξουν θετική στάση για την έννοια της δηµο-
κρατίας 
Να υιοθετήσουν στάσεις υπευθυνότητας τόσο για την 
άσκηση των δικαιωµάτων τους όσο και για την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεών τους. 
Να περιφρουρούν τα δικαιώµατά τους και να αναλαµ-
βάνουν τις υποχρεώσεις που έχουν ως πολίτες. 
Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για τους διαφορετικούς 
λαούς και τις διάφορες οµάδες που ζουν στη χώρα 
µας. 
Να ενθαρρυνθούν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες 
που να προωθούν την κατανόηση και τη συνεργασία 
ανάµεσα σε οργανωµένες οµάδες που βρίσκονται στην 
Ελλάδα. 

Σύστηµα 
Οργάνωση 
Άτοµο � σύνολο 

 

Το άτοµο και η 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Η Ε.Ε: ιστορι-
κό ίδρυσης � 
κράτη-µέλη  
Ο ευρωπαίος 
πολίτης 

Να εκτιµήσουν τις προσπάθειες των ατόµων και των 
κρατών για    συνεργασία, ειρήνη και πρόοδο. 
Να αναγνωρίσουν την προσφορά της Ευρώπης (και 
της Ελλάδας) στον παγκόσµιο πολιτισµό. 
Να σέβονται και να εκτιµούν τις παραδόσεις, τις πεποι-
θήσεις, τις ιδέες των άλλων. 

Χώρος-χρόνος 
Άτοµο � σύνολο 
Οµοιότητα - δια-
φορά 

 

Το άτοµο και η 
διεθνής κοινό-
τητα 
Παγκόσµιοι 
διεθνείς οργα-
νισµοί  
Ανθρώπινα 
δικαιώµατα 

Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της διεθνούς συνεργα-
σίας και της διεθνούς ειρήνης ως προϋποθέσεων για 
την οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη. 
Να επιθυµούν την προστασία του ανθρωπογενούς και 
φυσικού περιβάλλοντος. 
Να αναγνωρίσουν την ανάγκη σεβασµού των δικαιω-
µάτων του ανθρώπου 
Να ευαισθητοποιηθούν για τα διεθνή προβλήµατα. 

Πολιτισµός 
Άτοµο � σύνολο 
Οµοιότητα � δια-
φορά 
Σύστηµα 

ΣΤ 

Το άτοµο και η 
κοινωνία 
Κοινωνικές 
οµάδες, Θε-
σµοί, Ειδικές 
οµάδες ατό-
µων,  
Κοινωνικά 
προβλήµατα 
Ο ρόλος των 
Μ.Μ.Ε. 
 

Να κατανοήσουν τους ρόλους των ατόµων στις διάφο-
ρες οµάδες και θεσµούς και την αλληλεπίδραση ατόµου 
� οµάδας. 
Να αποδέχονται την αναγκαιότητα της οργάνωσης των 
κοινωνικών οµάδων. 
Να εκτιµήσουν τη σηµασία του θεσµού της εκπαίδευ-
σης στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου και τη συµ-
βολή της στην κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. 
Να αποδέχονται την ετερότητα και να εκτιµούν την αξία 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Να επιθυµούν την ενεργό συµµετοχή τους στην αντιµε-
τώπιση θεµάτων, ζητηµάτων και προβληµάτων. 

Άτοµο � σύνολο 
Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
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 Το άτοµο και η 
πολιτεία 
Η έννοια του 
κράτους και 
του έθνους.  
Είδη πολιτευ-
µάτων 
Το ελληνικό 
κράτος. Λει-
τουργίες του 
κράτους, Ε-
κλογές, ∆ι-
καιώµατα και 
Υποχρεώσεις 
Η διεθνής κοι-
νότητα 
Σχέσεις µετα-
ξύ των κρα-
τών 

Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την οργάνωση της ελ-
ληνικής δηµοκρατίας και να κατανοήσουν τα βασικά 
στοιχεία της οργάνωσης αυτής. 
Να εκτιµήσουν τη σηµασία της δηµοκρατίας.  
Να αναπτύξουν θετική στάση για τη διεθνή ειρήνη σε 
συνδυασµό µε το σεβασµό στο δηµοκρατικό πολίτευ-
µα. 
Να αποκτήσουν επίγνωση της ευθύνης και της υπο-
χρέωσης των πολιτών για ενεργό συµµετοχή στις κοι-
νωνικές και πολιτικές διαδικασίες. 
Να αντιληφθούν ότι η πολυπολιτισµικότητα επηρεάζει 
την κοινωνία µας και ότι η αναγνώριση και ο σεβασµός 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελούν προϋπόθε-
ση για την αρµονική συµβίωση. 

Σύστηµα   
Οργάνωση  
Άτοµο � σύνολο 

 Το άτοµο και η 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Η Ε.Ε: έννοια 
� οργάνωση � 
θεσµοί 
Ο Έλληνας 
ως ευρωπαίος 
πολίτης 

Να αναγνωρίσουν τη σηµασία και το ρόλο της Ε.Ε. στο 
διεθνή χώρο και κυρίως για τη διεθνή συνεργασία και 
ειρήνη. 
Να κατανοήσουν  τη σηµασία της διαφύλαξης των πο-
λιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των λαών, στο πλαίσιο µιας 
πολυπολιτισµικής Ευρώπης, ως προϋπόθεση για  ει-
ρηνική, δηµοκρατική και ισότιµη συνύπαρξη των χω-
ρών � µελών. 
Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε όλους τους 
Ευρωπαίους συµπολίτες τους και διάθεση για συνερ-
γασία και αλληλεγγύη. 
Να επιθυµούν τη συµµετοχή τους στα ευρωπαϊκά 
δρώµενα. 

Χώρος-χρόνος 
Άτοµο � σύνολο 
Οµοιότητα - δια-
φορά 

 Το άτοµο και η 
διεθνής κοινό-
τητα 
Παγκόσµιοι 
διεθνείς οργα-
νισµοί και η 
Ελλάδα 
Τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα 
και η ∆ιεθνής 
Κοινότητα 
Τα κοινωνικά 
προβλήµατα 
στη διεθνή 
τους διάστα-
ση. 

Να εκτιµήσουν το ρόλο των διεθνών οργανισµών στην 
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και ειρήνης. 
Να αποδεχθούν την αξία του σεβασµού των ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων. 
Να προβληµατιστούν για τα διάφορα κοινωνικά προ-
βλήµατα στον παγκόσµιο χώρο. 

Πολιτισµός 
Άτοµο � σύνολο 
Οµοιότητα � δια-
φορά 
Σύστηµα 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
1. Ειδικοί Σκοποί  
Με το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου 

επιδιώκεται οι µαθητές: 
Να αποσαφηνίσουν έννοιες και να αποκτήσουν γνώσεις για την άµεση και ευρύτερη κοινωνική 

πραγµατικότητα. 
Να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες αποτελεσµατικής επικοινωνίας και συνεργασίας, για την 

κατά το δυνατόν αυτόνοµη διερεύνηση υποθέσεων και καταστάσεων µέσα από την κριτική ανάλυση 
των δεδοµένων και για την εξαγωγή συµπερασµάτων που είναι χρήσιµα για την προσωπική και κοι-
νωνική τους ανέλιξη. 

Να εσωτερικεύσουν αξίες και να αναπτύξουν στάσεις που σχετίζονται µε το ήθος και τη συµπερι-
φορά του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη, ο οποίος θα είναι ικανός να συµµετέχει κριτικά και δυναµικά 
στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση σχετικών πράξεων σε διαφορετικούς τύπους οργανωµέ-
νων κοινωνιών. 

Να προσεγγίσουν, ειδικότερα, µε τρόπο ολιστικό και διαθεµατικό και να κατανοήσουν έννοιες, 
όπως είναι τα δικαιώµατα του ανθρώπου, η δηµοκρατία, η κοινωνική, οικονοµική και τεχνολογική ανά-
πτυξη, η ειρήνη και η διεθνής συνεργασία και κατανόηση, ώστε να τις συσχετίσουν µε τις γνώσεις και 
τις εµπειρίες τους από το άµεσο τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο περιβάλλον. 

Να καλλιεργήσουν το σεβασµό προς την ετερότητα, να αναπτύξουν πρακτικές αποδοχής της δια-
φορετικότητας, να κατανοήσουν την έννοια του πολίτη και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του Έλληνα 
πολίτη. 

Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον για ό,τι συµβαίνει γύρω 
τους και να συµµετέχουν σε οµαδικές και συλλογικές εργασίες και δράσεις για την επίτευξη κοινών 
σκοπών. 

Να εξετάζουν τα θέµατα της κοινωνικής πραγµατικότητας λαµβάνοντας υπόψη όλες τους τις δια-
στάσεις (κοινωνική, οικονοµική, πολιτική κτλ.). 

Να αντιµετωπίζουν µε κριτικό τρόπο και να τοποθετούνται ενεργά σε θέµατα κοινωνικά που εµφα-
νίζονται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. 

Να ενθαρρύνονται να επινοούν πρωτότυπες ιδέες για την επίλυση προβληµάτων και να κατα-
στούν ικανοί να τις υλοποιούν. 

Να ασκηθούν στη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου, προκειµένου να περιγράψουν ένα κοινωνικό 
ή πολιτικό φαινόµενο, να τοποθετηθούν σε ένα θέµα και να επικοινωνήσουν µε αποτελεσµατικό τρό-
πο. 

 
2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας 

 

ΤΑΞΗ Ε΄ 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(διατιθέµενος χρόνος) 
Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες1 

Το άτοµο και η κοινωνία 
Οι µαθητές επιδιώκε-
ται: 
Να αναλύσουν τη δο-
µή και τη λειτουργία 
της οικογένειας, τους 
ρόλους και τις σχέσεις 
των µελών της. 
Να συνειδητοποιή-
σουν τις ανάγκες που 
ικανοποιεί η οικογέ-
νεια και τη σηµασία 
της για την ανάπτυξη 
του ατόµου και της 

Η οικογένεια  
Η σηµασία της οικογένειας για το 
άτοµο. Μορφές οικογένειας (δια-
χρονικά, σε άλλους τόπους). 
Η ικανοποίηση των ατοµικών και 
κοινωνικών αναγκών µέσα από την 
οικογένεια: σωµατική υγεία και α-
σφάλεια (αγωγή υγείας), οικονοµική 
ασφάλεια (ρόλοι µελών �πατέρας, 
µητέρα, αδέρφια, ευρύτερη οικογέ-
νεια � αγωγή καταναλωτή), συναι-
σθηµατική ασφάλεια (ρόλοι, σχέ-
σεις, αλληλεπίδραση). 

Οι µαθητές: 
∆ιενεργούν µικρή έρευνα στο οικογε-
νειακό τους περιβάλλον µέσα από 
συνεντεύξεις µε µεγαλύτερους, σχετι-
κά µε την κατανοµή των ρόλων (π.χ. 
επαγγελµάτων) κάθε µέλους στην 
οικογένεια, τον τρόπο ικανοποίησης 
των αναγκών, τον ελεύθερο χρόνο 
κτλ. Καταγράφουν και παρουσιάζουν 
τα στοιχεία που συγκέντρωσαν µε 
κείµενα, πίνακες και γραφήµατα και 
συζητούν (Γλώσσα, Μαθηµατικά). 
Αναζητούν υλικό (κείµενα, φωτογρα-

                                                 
1 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες 
διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.   
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κοινωνίας. 
Να διερευνήσουν την 
εξελικτική πορεία του 
θεσµού της οικογέ-
νειας και να εντοπί-
σουν τις αλλαγές που 
επήλθαν τα τελευταία 
χρόνια στη δοµή της, 
στον τρόπο και τα 
µέσα ικανοποίησης 
των αναγκών της. 

σεις, αλληλεπίδραση). 
Η ζωή µέσα στην οικογένεια 
Η ζωή µέσα στην οικογένεια και η 
σηµασία της: 
Ατοµικές και κοινές εκδηλώσεις µέ-
σα ή έξω από την οικογένεια (π.χ. 
γιορτές, επισκέψεις κ.ά.). 
Οικογένεια και κοινωνία 
Κοινωνικές και πολιτισµικές διαφο-
ροποιήσεις (η ζωή των τσιγγάνων, 
των µεταναστών, των Ελλήνων της 
διασποράς). 

(3 ώρες ) 

φίες) για τη ζωή των οικογενειών σε 
άλλες χώρες ξεκινώντας από τις οι-
κογένειες των αλλοδαπών συµµαθη-
τών τους. Ταξινοµούν το υλικό ανά-
λογα µε τις γεωγραφικές περιοχές 
προέλευσης, το καταγράφουν και το 
παρουσιάζουν µε ποικίλους τρόπους 
έκφρασης και τέλος συζητούν για τις 
οµοιότητες και διαφορές που εµφανί-
ζονται στις διάφορες περιπτώσεις 
(Γεωγραφία, Γλώσσα, Εικαστικά).  

Να αναζητήσουν 
στοιχεία, να τα κατα-
γράψουν και να συ-
στηµατοποιήσουν τις 
γνώσεις τους σχετικά 
µε την οργάνωση και 
τη λειτουργία του 
σχολείου άλλοτε και 
σήµερα. 
 

Το σχολείο άλλοτε και σήµερα 
Ο ρόλος και η σηµασία του σχολεί-
ου για το άτοµο και την κοινωνία: το 
σχολείο άλλοτε και σήµερα � οµοιό-
τητες και διαφορές (ρόλοι δασκάλου 
και µαθητή, αναλυτικά πρόγραµµα 
σπουδών, χρήση διδακτικών µέσων 
και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών). 
Η λειτουργία του σχολείου 
Η οργάνωση, οι λειτουργίες και οι 
ρόλοι στο σηµερινό ελληνικό σχο-
λείο (σύλλογος διδασκόντων, σύλ-
λογος γονέων και κηδεµόνων, µα-
θητικές κοινότητες, ισότιµη συµµε-
τοχή και υπευθυνότητα). 

(2 ώρες ) 

Αναζητούν και συλλέγουν στοιχεία 
για το ελληνικό σχολείο παλιότερα σε 
έργα τέχνης, σε κινηµατογραφικές 
ταινίες ή σε βιβλία µε αφιερώµατα. Τα 
καταγράφουν, τα συστηµατοποιούν 
και τα παρουσιάζουν προφορικά ή 
γραπτά, µε εικαστικά έργα ή άλλες 
κατασκευές (Γλώσσα, Ιστορία, Εικα-
στικά).  
Παίρνουν συνεντεύξεις από τον ∆ι-
ευθυντή του σχολείου και τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου των γονέων και 
κηδεµόνων, για να ενηµερωθούν για 
το έργο τους. 

Να ενηµερωθούν για 
τη δράση και γενικό-
τερα την προσφορά 
της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας στο άτοµο και 
την κοινωνία. 

Η εκκλησία 
Ο ρόλος της εκκλησίας για το άτοµο 
και την κοινότητα (πνευµατικός, 
κοινωνικός, πολιτιστικός) 

 
(1 ώρα ) 

Συγκεντρώνουν πληροφορίες από 
τον ιερέα της ενορίας τους για την 
κοινωνική δράση της εκκλησίας. 

Να κατανοήσουν τη 
σηµασία της συµµε-
τοχής σε δραστηριό-
τητες συλλόγων τόσο 
για το άτοµο όσο και 
για την κοινωνία. 

Οργανωµένες οµάδες � Σύλλογοι 
Τρόποι συµµετοχής του ατόµου σε 
συλλόγους, οργάνωση, λειτουργία, 
δραστηριότητες, αναγκαιότητα, 
σκοποί, µορφές συλλόγων (πολιτι-
στικοί, περιβαλλοντικοί, οικονοµικοί, 
κοινωνικοί κ.ά.) 

(1 ώρα ) 

Κάνουν έναν κατάλογο µε τους συλ-
λόγους που βρίσκονται στην περιοχή 
τους, καταγράφουν το έργο τους και 
τους κατατάσσουν σε κατηγορίες. 
 

Να διερευνήσουν τους 
λόγους της οργάνω-
σης των ατόµων σε 
κοινότητες και να α-
ναγνωρίσουν τη ση-
µασία της. 
Να προσδιορίσουν τα 
κύρια χαρακτηριστικά 
της κοινότητας ή του 
δήµου στον οποίο 
ζουν. 
Να κατανοήσουν τις 
β έ δ έ

Κοινότητα � ∆ήµος 
Η σηµασία για το άτοµο και την κοι-
νωνία της οργάνωσης σε κοινότη-
τες, µέσα από στοιχεία αγωγής του 
καταναλωτή, αγωγής µε πολιτικό 
περιεχόµενο και διαπολιτισµικής 
αγωγής. 
Υπηρεσίες της κοινότητας και του 
∆ήµου 
Υπηρεσίες και δραστηριότητες πα-
ρέµβασης για την εξυπηρέτηση του 
δηµότη � πολίτη (εργασία, ασφά-

∆ιενεργούν µικρή έρευνα για την ι-
στορική εξέλιξη της κοινότητας ή του 
δήµου τους µέσα από διάφορες πη-
γές όπως ντοκουµέντα, συνεντεύξεις 
κ.ά. (οικιστική δόµηση, πληθυσµός, 
ασχολίες κατοίκων, πόροι και παρα-
γωγή της κοινότητας, παρεχόµενες 
υπηρεσίες κ.ά.). Παρουσιάζουν τα 
αποτελέσµατα της έρευνας µε κείµε-
να, πίνακες, διαγράµµατα, και εικα-
στικές απεικονίσεις (Ιστορία, Γλώσσα, 
Εικαστικά, Μαθηµατικά). 
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βασικές δηµοκρατικές 
αρχές οργάνωσης και 
λειτουργίας της κοινό-
τητας ή του δήµου 
τους.  

λεια, κυκλοφορία, πολιτισµός, κα-
θαριότητα κ.ά.). Ο ρόλος της τεχνο-
λογίας.  
Η δηµοκρατία στις κοινότητες και 
τους δήµους µέσα από τις εκλογές 
(συµµετοχή�υπευθυνότητα). 

(5 ώρες ) 

 
 

Το άτοµο και η πολιτεία 
Να αναγνωρίσουν τις 
βασικές δηµοκρατικές 
αρχές οργάνωσης και 
λειτουργίας του κρά-
τους και να εκτιµή-
σουν τη συµβολή τους 
στην ατοµική και κοι-
νωνική γαλήνη και την 
κοινωνική συνοχή.  
Να κατανοήσουν τη 
σηµασία του δηµο-
κρατικού πολιτεύµα-
τος για το άτοµο και 
την κοινωνία.  

Το άτοµο ως πολίτης της κοινότητας 
/ του δήµου και του κράτους 
Η έννοια της δηµοκρατίας µέσα στο 
κράτος (δικαιώµατα και υποχρεώ-
σεις, «εκλέγειν», «εκλέγεσθαι», 
συµµετοχή, υπευθυνότητα, κοινά 
αγαθά ασφάλειας και ευηµερίας). 
Συµµετοχή στα κοινά 
Η έννοια του πολίτη µέσα στο ελλη-
νικό κράτος. 

 
(4 ώρες ) 

Κάνουν εκλογές στην τάξη τους για 
την ανάδειξη µαθητικού συµβουλίου. 
Κατά την προετοιµασία και διαδικασία 
των εκλογών, οι µαθητές εκφράζονται 
µε προφορικό και γραπτό λόγο και µε 
διάφορους καλλιτεχνικούς τρόπους 
(µουσική, ζωγραφική κ.ά.). Αναλαµ-
βάνουν σχετικούς ρόλους (εφορευτι-
κή επιτροπή, ψηφοδέλτια, καταµέ-
τρηση ψήφων κλπ) και παρουσιά-
ζουν τα αποτελέσµατα µε πίνακες και 
διαγράµµατα (Γλώσσα, Εικαστικά, 
Μαθηµατικά). 
Καταγράφουν τα καθήκοντά τους 
στην τάξη και στο σχολείο. Συζητούν 
για την αναγκαιότητα της τήρησης 
των υποχρεώσεών τους και τη ση-
µασία αυτής στην αποτελεσµατική 
και επωφελή οργάνωση της κοινότη-
τας. 

 
Να εισαχθούν στην 
έννοια του κράτους.  
Να κατανοήσουν τους 
τρόπους άσκησης της 
κρατικής εξουσίας 
µέσα από συγκεκρι-
µένους φορείς και θε-
σµούς. 
 

Το έθνος και το κράτος 
Έδαφος: σύνορα � χάρτης  
Η οργάνωση του κράτους και οι 
λειτουργίες του. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ελ-
ληνικής δηµοκρατίας ως κρά-
τους:λαός, έδαφος, σύνορα. 
Ο Ελληνικός λαός 
Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού 
λαού, οµάδες που ζουν µέσα στα 
όρια του ελληνικού κράτους (µειο-
νότητες αλλοδαποί), οι Έλληνες της 
διασποράς. 

 
(4 ώρες) 

Αναγνωρίζουν και δείχνουν σ� ένα 
χάρτη της Ελλάδας τα όρια του ελ-
ληνικού κράτους και τα γειτονικά 
κράτη και συζητούν για τις υποχρε-
ώσεις και τα δικαιώµατα των Ελλή-
νων πολιτών, καθώς και των άλλων 
οµάδων που ζουν στην Ελλάδα.  
Συλλέγουν και ταξινοµούν κείµενα και 
φωτογραφικό υλικό που αναφέρονται 
στην έννοια του κράτους και στους 
τρόπους άσκησης της εξουσίας σε 
διάφορες µορφές κρατικής οργάνω-
σης στο χώρο ή στο χρόνο (η Ελλά-
δα άλλοτε και σήµερα, η Ελλάδα και 
οι γειτονικές χώρες κλπ.) (Γλώσσα, 
Ιστορία, Γεωγραφία).  

Το άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Να αποκτήσουν βασι-
κές πληροφορίες για 
την ίδρυση, την εξέλι-
ξη και τους σκοπούς 
της Ε.Ε.  
Να περιγράψουν τα 
βασικά στάδια έντα-
ξης της Ελλάδας στην 
Ε.Ε.  
Να κατανοήσουν τη 
σηµασία της Ε.Ε για 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η ανάγκη για συνεργασία / υπο-
στήριξη µεταξύ των χωρών της Ευ-
ρώπης: 
Σκοποί της ίδρυσης της Ε.Ε.  
Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση 
Σύντοµη ιστορική αναδροµή της 
δηµιουργίας της Ε.Ε. (ο ρόλος του 
ελληνικού πολιτισµού). 
Η διαδροµή της Ελλάδας για την 

Συντάσσουν επιστολές προς τα γρα-
φεία της Ε.Ε για να ζητήσουν πλη-
ροφορίες για το ιστορικό ίδρυσης και 
τους σκοπούς της Ε.Ε. 
Φτιάχνουν µια αφίσα για την ίδρυση 
της Ε.Ε αξιοποιώντας σχετικές πλη-
ροφορίες. 
Ετοιµάζουν ένα χρονολόγιο για την 
ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. 
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την κοινωνική και οι-
κονοµική ανάπτυξη 
της Ελλάδας. 

ένταξη.  
(2 ώρες ) 

Να εισαχθούν στις 
έννοιες των δικαιωµά-
των και των υποχρε-
ώσεων του πολίτη στο 
πλαίσιο της Ε.Ε. 
Να αναγνωρίσουν τη 
σηµασία της ευρω-
παϊκής διάστασης των 
δικαιωµάτων τους ως 
πολιτών. 

Ο Ευρωπαίος πολίτης 
Ο Έλληνας ως πολίτης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (κινητικότητα µαθη-
τών, φοιτητών, εργαζοµένων κ.ά.). 

(2 ώρες ) 

Παίρνουν συνέντευξη από έναν εκ-
πρόσωπο της Ελλάδας στην Ε.Ε. 
Επισκέπτονται, συναντούν και α-
νταλλάσσουν πληροφορίες µε µαθη-
τές γειτονικών σχολείων που συµµε-
τέχουν σε δράσεις του προγράµµα-
τος Comenius, Socrates, κ.λπ.). 

Το άτοµο και η διεθνής κοινότητα 
Να αναγνωρίσουν την 
αναγκαιότητα της συ-
νεργασίας µεταξύ των 
κρατών και να εκτιµή-
σουν τη σηµασία της 
για την ανάπτυξη και 
την ευηµερία του συ-
νόλου. 

Το άτοµο και η διεθνής κοινότητα 
Η ικανοποίηση της ανάγκης να α-
νήκει κανείς σε ένα ευρύτερο σύνο-
λο, άλλοτε και σήµερα (αµφικτιονίες 
� συµµαχίες � συµπολιτείες - Ε.Ε.) 
Η αναγκαιότητα συνεργασιών (οι-
κονοµικών, κοινωνικών, θρησκευτι-
κών, πολιτιστικών) και υποστήρι-
ξης. Oφέλη, προβλήµατα.  

(1 ώρα ) 

Ετοιµάζουν ένα χρονολόγιο, για να 
παρουσιάσουν διαχρονικά συνεργα-
σίες µεταξύ κρατών.  

Να επισηµάνουν και 
να εκτιµήσουν το ρό-
λο και τη σηµασία των 
διεθνών οργανώσεων 
για την αντιµετώπιση 
τόσο ατοµικών όσο 
και παγκόσµιων κοι-
νωνικών θεµάτων. 

Η οργάνωση και οι µορφές συνερ-
γασίας σε διεθνές επίπεδο 
Σκοποί και δραστηριότητες που 
προωθούν τη δηµοκρατία, την ειρή-
νη, την κοινωνική αλληλεγγύη και 
την οικονοµική συνεργασία σε δια-
κρατικές συνεργασίες (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ) 
και υπερεθνικές οργανώσεις. 

 
(1 ώρα ) 

∆ιενεργούν µικρή έρευνα µε σκοπό 
να καταγράψουν και να παρουσιά-
σουν τους βασικούς διεθνείς οργανι-
σµούς. Χωρίζονται σε οµάδες και 
παρουσιάζουν τους σκοπούς και το 
έργο των οργανισµών µε διάφορες 
αφίσες, µε πίνακες / χαρτογράφηση 
των χωρών που συµµετέχουν. Συζη-
τούν επιχειρηµατολογώντας για το 
ρόλο των διεθνών οργανισµών. Κα-
ταγράφουν και συστηµατοποιούν τα 
βασικά σηµεία των συζητήσεων 
(Γλώσσα, Εικαστικά, Γεωγραφία). 

Να αναγνωρίσουν και 
να οµαδοποιήσουν 
βασικά διεθνή προ-
βλήµατα.  
 

Τα παγκόσµια προβλήµατα στη ση-
µερινή διεθνή κοινότητα 
Παγκόσµια προβλήµατα σε σχέση 
µε το άτοµο, τις κοινωνικές οµάδες 
και τα κράτη: (πόλεµοι / συγκρού-
σεις, βία στο σχολείο, φτώχια, παι-
δική εργασία). 
Τρόποι αντιµετώπισης των προ-
βληµάτων  και η ευθύνη των κρα-
τών και του ατόµου. 

(2 ώρες )  

Χωρίζονται σε οµάδες και αναζητούν  
κείµενα της ελληνικής ή ξένης λογο-
τεχνίας, σύγχρονα ή παλαιότερα (θε-
ατρικά, ποιήµατα, πεζά) που αναφέ-
ρονται σε διεθνή προβλήµατα όπως 
είναι ο πόλεµος, η παιδική εργασία 
κ.λπ. Συζητούν γι΄ αυτά ή και τα πα-
ρουσιάζουν µέσα από θεατρικά δρώ-
µενα ή παιχνίδια ρόλων (Θέατρο, 
Λογοτεχνία, Γλώσσα).  

Σύνολο: 28 ώρες 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας2  
Θέµα: Η οικογένεια στον κόσµο: Οργάνωση οµαδικών εργασιών µε στόχο τη συλλογή πληροφο-

ριών για το θεσµό διαχρονικά και διακρατικά, την ανεύρεση και σύγκριση εικόνων, κειµένων και 
τραγουδιών, την παρουσίαση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων των µελών της οικογέ-

                                                 
2 Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «εν-
δεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και α-
νταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ. 
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νειας, την άσκηση των ρόλων των µελών της κ.λπ. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-
Χρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Εξέλιξη, Μεταβολή, Σύστηµα κ.λπ.. Προεκτάσεις: Στη Γλώσσα, τη 
Γεωγραφία, την Ιστορία, την Αισθητική Αγωγή, τη Μουσική. 

Θέµα: Η ασφάλεια του πολίτη: Ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών εργασιών µε θέµατα τη µελέτη και τη 
συλλογή στοιχείων που αφορούν τους φορείς ασφαλείας, την οργάνωση και την παρουσίαση 
ενηµερωτικού οπτικοακουστικού υλικού που αφορά κυρίως την ασφάλεια στο χώρο του σχολεί-
ου, του σπιτιού ή και στο δρόµο από το σπίτι στο σχολείο κ.λπ. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έν-
νοιες: Σύστηµα, Άτοµο - Σύνολο, Χώρος-Χρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά, κ.λπ. Προεκτάσεις: Στη 
Γλώσσα, τη Γεωγραφία, την Ιστορία, την Αισθητική Αγωγή. 

 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄ 
 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες 
(διατιθέµενος χρόνος) Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

Το άτοµο και η κοινωνία 
Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να διαπιστώσουν και να 
καταγράψουν τις αλλαγές 
που συντελέστηκαν στη 
δοµή, την οργάνωση και 
τη λειτουργία της οικογέ-
νειας και στους ρόλους 
των µελών της. 
Να αναλύσουν και να 
ταξινοµήσουν προβλήµα-
τα της σύγχρονης οικογέ-
νειας.  

Η οικογένεια στην Ελλάδα 
Η οργάνωση και η δοµή της 
ελληνικής οικογένειας: τα δι-
καιώµατα και οι υποχρεώσεις 
των µελών � κοινωνικές και 
πολιτισµικές διαφοροποιήσεις.  
Στοιχεία του θεσµικού πλαισίου 
για την οικογένεια. 
Προβλήµατα της σύγχρονης 
ελληνικής οικογένειας. 

(3 ώρες ) 

Οι µαθητές: 
Αναζητούν στο οικογενειακό δίκαιο τα 
άρθρα που αφορούν τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώµατα του παιδιού και της 
γυναίκας. 
Εντοπίζουν σε λογοτεχνικά κείµενα, 
άρθρα, έρευνες θέµατα που σχετίζο-
νται µε τη σύγχρονη ελληνική οικογέ-
νεια. Τα συλλέγουν, τα ταξινοµούν και 
τα παρουσιάζουν στην τάξη. 
 

Να αναζητήσουν και να 
επεξεργαστούν στοιχεία 
για τη διάρθρωση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος, τους φορείς 
της εκπαίδευσης και το 
ρόλο τους. 
Να συγκρίνουν βασικά 
στοιχεία του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµα-
τος µε άλλα εκπαιδευτικά 
συστήµατα. 
 

Το σχολείο- Το εκπαιδευτικό 
σύστηµα 
Η οργάνωση του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήµατος σε 
βαθµίδες και η σηµασία της  
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Αναφορά σε άλλα εκπαιδευτικά 
συστήµατα. Οµοιότητες και 
διαφορές. 
Η ανάγκη για την ύπαρξη θε-
σµικού πλαισίου για την εκπαί-
δευση � βασικά στοιχεία της 
ελληνικής νοµοθεσίας (παιδεία 
και ισότητα ευκαιριών, ποιότητα 
εκπαίδευσης, τσιγγάνοι, αλλο-
δαποί, άτοµα µε ειδικές ανά-
γκες). 

(2 ώρες ) 

Παρουσιάζουν σε διάγραµµα το ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστηµα κατά βαθ-
µίδα. 
Οι αλλοδαποί µαθητές παρουσιάζουν 
σε γενικές γραµµές το εκπαιδευτικό 
σύστηµα της χώρας προέλευσής τους. 
Προτείνουν θέµατα συνεργασίας µετα-
ξύ των σχολείων της περιοχής και 
δραστηριοποιούνται προς αυτή την 
κατεύθυνση: αλληλογραφούν, επικοι-
νωνούν τηλεφωνικά µε υπευθύνους 
και οργανώνουν κοινές δραστηριότητες 
όπως π.χ. «Ηµέρα αφιερωµένη στην 
Κυκλοφοριακή Αγωγή», όπου, εκτός 
από την οµαδική δουλειά, τη συνεργα-
σία µε άλλα σχολεία και φορείς, αξιο-
ποιούν και γνώσεις και δεξιότητες από 
άλλα  µαθήµατα  

Να κατανοήσουν την Εκ-
κλησία ως θεσµό µε ιδιαί-
τερο ρόλο,  οργάνωση 
και λειτουργία, που συ-
νεργάζεται µε άλλους θε-
σµούς και φορείς. 
 

Η Εκκλησία 
Η οργάνωση και η λειτουργία 
της εκκλησίας της Ελλάδας ως 
βασικού θεσµού του ελληνικού 
κράτους. 
Άλλα θρησκεύµατα στην Ελλά-
δα. � Το δικαίωµα της ανεξι-
θρησκίας. 

(2 ώρες ) 

Επισκέπτονται και συζητούν µε τους 
ιερείς της τοπικής ενορίας για τη διοί-
κηση, τη δοµή και τη λειτουργία της 
Εκκλησίας. 
Αναζητούν άρθρα από το Σύνταγµα 
που αποτυπώνουν τη σχέση Εκκλησί-
ας-Πολιτείας. 
Καταγράφουν και συζητούν για τα άλ-
λα δόγµατα που υπάρχουν στην Ελ-
λάδα. 

Να κατανοήσουν το ρόλο 
των οµάδων στην προώ-
θηση της δηµοκρατίας, 
της ισότητας ευκαιριών 
και της αντιµετώπισης 

Οργανωµένες οµάδες � Σύλλο-
γοι 
Ο ρόλος των οµάδων για το 
άτοµο, την κοινωνία και την 
πολιτεία: Η υποστήριξη των 

Συγκεντρώνουν άρθρα από εφηµερί-
δες ή περιοδικά για διάφορους συλλό-
γους στην Ελλάδα, καταγράφουν το 
έργο τους και συζητούν για την προ-
σφορά τους στο άτοµο, την κοινωνία 
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των κοινωνικών προβλη-
µάτων και να προβληµα-
τιστούν για την ύπαρξη 
οµάδων που προωθούν 
άλλους στόχους.  

δικαιωµάτων του ατόµου (π.χ. 
άτοµα που πάσχουν από µεσο-
γειακή αναιµία), η ευαισθητο-
ποίηση του κοινωνικού συνό-
λου και η δραστηριοποίησή του 
για θέµατα κοινού συµφέροντος 
(π.χ. περιβάλλον). 

(1 ώρα ) 

και την πολιτεία.  

Να διακρίνουν τους το-
µείς και τις αρµοδιότητες 
της αυτοδιοίκησης και να 
επισηµάνουν τρόπους 
συµµετοχής και προσφο-
ράς των πολιτών. 
Να κατανοήσουν ότι ο 
∆ήµος και η Κοινότητα 
οργανώνονται και λει-
τουργούν σύµφωνα µε τις 
αρχές της δηµοκρατίας. 

Κοινότητες και ∆ήµοι στην Ελ-
λάδα  
Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες στην 
Ελλάδα ως φορείς δηµοκρατι-
κής τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Τρόπος συµµετοχής και προ-
σφοράς των πολιτών στην κοι-
νοτική ζωή και πρόοδο.  
Οργάνωση ∆ήµων και Κοινοτή-
των 
Η πολιτική οργάνωση των ∆ή-
µων και των Κοινοτήτων: εκλο-
γές � ο ρόλος του προέδρου / 
δηµάρχου και του κοινοτικού / 
δηµοτικού συµβουλίου. 
Οικονοµική οργάνωση των ∆ή-
µων και των Κοινοτήτων (συνε-
ταιρισµοί κ.ά.). 

(4 ώρες ) 

Επισκέπτονται τους Ο.Τ.Α. και παρα-
κολουθούν συνεδριάσεις των οργάνων 
τους. 
Αποτυπώνουν σε χάρτη της Ελλάδας 
τους ∆ήµους και τις Κοινότητες π.χ. σε 
ένα Νοµό και συζητούν για την οργά-
νωση που προέκυψε µε το Σχέδιο 
«Καποδίστριας» (Ιστορία, Γεωγραφία). 
 

Το άτοµο και η Πολιτεία 
Να αποσαφηνίσουν την 
έννοια του πολιτεύµατος 
και να το συνδέσουν µε 
τις αρχές και λειτουργίες 
του κράτους. 
Να µελετήσουν τη δοµή 
και των πολιτευµάτων και 
να συµπεράνουν για τον 
τρόπο διακυβέρνησης 
που προκύπτει από αυτά. 
Να αναγνωρίζουν τις δο-
µές της Ελληνικής ∆ηµο-
κρατίας, τους ρόλους, και 
τους κανόνες λειτουργίας 
της. 
Να αποκτήσουν γνώσεις 
για τη δοµή, τη λειτουργία 
και τις διαδικασίες εκλο-
γής του κοινοβουλίου, της 
κυβέρνησης και του προ-
έδρου της ∆ηµοκρατίας 
στο πολίτευµά µας. 
Να κατανοήσουν τη ση-
µασία των Μ.Μ.Ε. για τη 
δηµοκρατία και να εκτι-
µήσουν το ρόλο τους στη 
διαµόρφωση της κοινής 
γνώµης. 

Η οργάνωση και λειτουργία του 
κράτους  
Η έννοια του κράτους και του 
πολιτεύµατος: τα βασικά στοι-
χεία του κράτους και µορφές 
πολιτευµάτων. 
Το δηµοκρατικό πολίτευµα: 
πλεονεκτήµατα, η Ελληνική 
∆ηµοκρατία (εξέλιξη � αρχές), 
βασικοί δηµοκρατικοί θεσµοί, 
εκλογές, πολιτικά κόµµατα  
Το άτοµο και τα πολιτικά του 
δικαιώµατα: Έλληνες πολίτες, 
µειονότητες και οικονοµικοί µε-
τανάστες στην Ελλάδα.  
Ρατσισµός και ξενοφοβία. 
Η ενηµέρωση του πολίτη 
Τα Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνο, τηλεό-
ραση, εφηµερίδες, περιοδικά, 
διαδίκτυο) ως έκφραση της δη-
µοκρατίας και ο ρόλος τους στη 
διαµόρφωση της κοινής γνώ-
µης. Ο ρόλος της τεχνολογίας 
στην ενηµέρωση του πολίτη. 

 
(4 ώρες ) 

∆ιενεργούν έρευνα για τις µορφές των 
πολιτευµάτων: καταγραφή των βασι-
κών χαρακτηριστικών τους, επισήµαν-
ση των διαφορών τους µε έµφαση στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 
πολίτη.   
∆ιεξάγουν µαθητικές εκλογές µε βάση 
τις δηµοκρατικές διαδικασίες. Εργάζο-
νται συστηµατικά για το σχεδιασµό και 
την ολοκλήρωση της δραστηριότητας 
των εκλογών. Στην καταµέτρηση των 
ψήφων µπορεί να αξιοποιηθεί το δεκα-
δικό σύστηµα αρίθµησης, µπορεί να 
υπάρξει επικοινωνία προφορική και 
γραπτή ή και «µουσική επικοινωνία» 
κοκ. (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μουσική). 
Φτιάχνουν αφίσα για να αναπαραστή-
σουν σχηµατικά τα κρατικά όργανα 
εξουσίας και το εκλογικό σώµα. 
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων 
κτλ.: α) κατά του ρατσισµού και των 
φυλετικών διακρίσεων, β) για την ανά-
δειξη της ελληνικής και ξένης πολιτι-
στικής δηµιουργίας. 
Επιλέγουν ένα επίκαιρο θέµα και χω-
ρίζονται σε οµάδες µε σκοπό να κατα-
γράψουν τον τρόπο παρουσίασής του 
τόσο από τον έντυπο όσο και από τον 
ηλεκτρονικό τύπο και συζητούν πώς ο 
τρόπος αυτός επηρεάζει την κοινή 
γνώµη. 

Να προσδιορίσουν τους 
φορείς της κρατικής ε-
ξουσίας και να κατανοή-
σουν το ρόλο τους στη 

Κράτος και πολίτης 
Θεσµοί που στηρίζουν το δη-
µοκρατικό πολίτευµα: Φορείς 
και λειτουργίες της κρατικής 

Καταγράφουν τα υπουργεία και συζη-
τούν για τις αρµοδιότητές τους. 
Αναζητούν άρθρα του Συντάγµατος 
που αναφέρονται στην εκπαίδευση και 
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διαφύλαξη της εθνικής 
ανεξαρτησίας και της λαϊ-
κής κυριαρχίας. 
Να κατανοήσουν ότι το 
Σύνταγµα καθορίζει την 
οργάνωση και τη λειτουρ-
γία του κράτους.  
Να συµπεράνουν ότι ο 
πραγµατικός φορέας της 
κρατικής εξουσίας είναι ο 
λαός και ότι τα όργανά 
της µε τα φυσικά πρό-
σωπα που την εκφρά-
ζουν ενεργούν σύµφωνα 
µε το Σύνταγµα και τους 
νόµους. 

εξουσίας και ο ρόλος της νοµο-
θετικής, της εκτελεστικής και 
της δικαστικής εξουσίας. 
Το ελληνικό Σύνταγµα και ο 
ρόλος του στη διασφάλιση των 
ατοµικών, πολιτικών και κοινω-
νικών δικαιωµάτων. 

 
(3 ώρες ) 

στην παιδική ηλικία και συζητούν για 
τους τρόπους «υλοποίησης» και προ-
ώθησης του περιεχοµένου και των 
αντίστοιχων σκοπών που υπάρχουν 
στα άρθρα αυτά. 

Το άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Να γνωρίσουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά της δο-
µής, της οργάνωσης και 
της λειτουργίας των κυ-
ριότερων κοινοτικών ορ-
γάνων. 
Να προσδιορίσουν τις 
δυνατότητες ανάπτυξης 
που δίνονται σε πολιτικό, 
κοινωνικό, οικονοµικό και 
πολιτιστικό επίπεδο. 

Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή 
΄Ένωση  
Θεσµοί και όργανα της Ε.Ε.: η 
λειτουργία τους και η αντιπρο-
σώπευση της Ελλάδας στην 
Ε.Ε. 
Τοµείς συνεργασίας µεταξύ των 
χωρών της Ε.Ε.: πολιτικές, κοι-
νωνικές, οικονοµικές και πολιτι-
στικές σχέσεις και ανταλλαγές 
(π.χ. πολιτιστική πρωτεύουσα 
της Ευρώπης). Έµφαση στο 
ρόλο της Ελλάδας. 

 
(2 ώρες ) 

Αναζητούν άρθρα, κείµενα, αποσπά-
σµατα για τη λειτουργία και τις διαδι-
κασίες ανάδειξης κοινοτικών οργάνων. 
Αναζητούν πληροφορίες για τα προ-
γράµµατα συνεργασίας στον τοµέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισµού, συµ-
µετέχουν σε προγράµµατα ανταλλα-
γών. 
Έρχονται σε επικοινωνία µε σχολεία 
της περιφερείας τους που έχουν συµ-
µετάσχει σε προγράµµατα συνεργασί-
ας µε σχολεία της Ε.Ε. και ενηµερώνο-
νται για το περιεχόµενο αυτής της συ-
νεργασίας. Παρουσιάζουν τα αποτελέ-
σµατα της διερεύνησης αυτής σε ενδο-
σχολική ή σε κοινή εκδήλωση µε ρό-
λους, κείµενα, κατασκευές κ.λπ. 
(Γλώσσα, Τεχνολογία). 

Να αποκτήσουν βασικές 
γνώσεις για τους λαούς 
που ανήκουν στην Ε.Ε. 
και να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους γι� αυτήν.  
Να κατανοήσουν τη ση-
µασία της διαφύλαξης 
των πολιτισµικών ιδιαιτε-
ροτήτων των λαών, στο 
πλαίσιο µιας πολυπολιτι-
σµικής Ευρώπης. 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες  
Οι λαοί και οι πολιτισµοί των 
κρατών � µελών της Ε.Ε. (κοινά 
σηµεία και διαφορές). 
Οι Ευρωπαίοι ως πολίτες της 
Ε.Ε.: ∆ικαιώµατα και υποχρεώ-
σεις (εκλογές για το ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο, νοµοθεσία, ευρω-
παϊκό δικαστήριο). 

(2 ώρες ) 

Αναζητούν και καταγράφουν παραµύ-
θια, ήρωες κόµικς, παιχνίδια κ.ά. των 
κρατών � µελών της Ε.Ε. και τα συν-
δέουν µε τον πολιτισµό και τις παρα-
δόσεις κάθε λαού. Τα παρουσιάζουν 
σε εκδήλωση µε θεατρικά δρώµενα, 
κατασκευές, πίνακες, κείµενα κ.λπ. 
(Γλώσσα, Θεατρική αγωγή, Εικαστικά). 
 

Το άτοµο και η ∆ιεθνής Κοινότητα 
Να γνωρίσουν τους βασι-
κούς διεθνείς οργανι-
σµούς και τους σκοπούς 
που εξυπηρετούν και να 
συζητήσουν για το ρόλο 
τους στη διαφύλαξη της 
ειρήνης και της συναδέλ-
φωσης των λαών. 
Να αναπτύξουν πνεύµα 
συνεργασίας και αλλη-
λεγγύης µε τους άλλους 
λαούς της γης. 

∆ιεθνείς οργανισµοί και οργα-
νώσεις 
Ο ρόλος των διεθνών οργανώ-
σεων και οργανισµών στην 
προώθηση της ασφάλειας των 
κρατών � µελών, της οικονοµι-
κής ανάπτυξης και της προστα-
σίας των ανθρώπινων δικαιω-
µάτων. 

 
(2 ώρες ) 

 

Αναζητούν στον έντυπο τύπο δηµοσι-
εύµατα σχετικά µε διεθνή θέµατα (συ-
γκρούσεις, περιβάλλον, υγεία, εργασί-
α, πρόσφυγες, πείνα, µετανάστες 
κτλ.), καταγράφουν τους οργανισµούς 
και τις οργανώσεις που εµπλέκονται 
στην αντιµετώπισή τους και συζητούν 
το ρόλο και το έργο τους. 

Να αναγνωρίσουν ότι 
υπάρχουν κοινά δικαιώ-
µατα για όλους τους λα-
ούς της γης και να κατα-

Τα δικαιώµατα του ανθρώπου  
Η προώθηση των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου µέσα από τη 
διακήρυξη των δικαιωµάτων 

Φτιάχνουν αφίσα στην οποία προβάλ-
λουν τα δικαιώµατα των παιδιών. Συ-
ζητούν για τον καλύτερο τρόπο προώ-
θησης των δικαιωµάτων του παιδιού 
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νοήσουν την αναγκαιότη-
τα διαφύλαξής τους. 
Να επισηµάνουν τα ιδιαί-
τερα δικαιώµατα που έ-
χουν αναγνωριστεί για τα 
παιδιά και να εκτιµήσουν 
τη σηµασία της σχετικής 
διακήρυξης. 

του ανθρώπου και του παιδιού 
και η υποστήριξη των δικαιω-
µάτων άλλων οµάδων 
(Α.Μ.Ε.Α., µετανάστες, πρό-
σφυγες, γυναίκες κ.ά.). 
Παγκόσµια προβλήµατα σε 
σχέση µε το άτοµο, τις κοινωνι-
κές οµάδες και τα κράτη: (πό-
λεµοι / συγκρούσεις, ρατσισµός, 
βία, ξενοφοβία, ναρκωτικά, επι-
δηµικές ασθένειες). 

 
(3 ώρες ) 

στο σηµερινό κόσµο. Καταγράφουν τις 
απόψεις και εκδίδουν σχετικό φυλλά-
διο, το οποίο προωθούν µέσα και έξω 
από το σχολείο. 
Εκτελούν σχέδιο εργασίας µε θέµα 
«Παρέα µε τους άλλους» όπου διερευ-
νούν και παρουσιάζουν µε ποικίλους 
τρόπους (θεατρικό παιχνίδι, έκθεση, 
εικαστικές κατασκευές) τρόπους αρµο-
νικής συµβίωσης µέσα από κοινές ή µη 
κοινές συνήθειες σχετικές µε τις γιορ-
τές, τα παιχνίδια, τις διατροφικές συ-
νήθειες κ.ά. που εµφανίζονται σε οµά-
δες ή λαούς ανεξάρτητα από εθνικές, 
θρησκευτικές, γλωσσικές και πολιτι-
σµικές ιδιαιτερότητες (Θεατρική αγωγή, 
Γλώσσα, Τεχνολογία, Εικαστικά). 

Σύνολο: 28 ώρες 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 
Θέµα: Το σχολείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οργάνωση οµαδικών εργασιών µε έργο τη συλλογή 

πληροφοριών και στοιχείων για το θεσµό διαχρονικά στις διάφορες χώρες της Ε.Ε., διερεύνηση 
των οµοιοτήτων και των διαφορών, δηµιουργία διαγραµµάτων, στατιστικών πινάκων, εικαστική 
απόδοση µε διάφορους τρόπους κ.λπ. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες:Χώρος-Χρόνος, 
Οµοιότητα-∆ιαφορά, Εξέλιξη, Μεταβολή, Σύστηµα. Προεκτάσεις: Στη Γλώσσα, τη Γεωγραφία, 
την Ιστορία, τις Ξένες Γλώσσες, την Αισθητική Αγωγή, τα Μαθηµατικά, τη Μουσική. 

Θέµα: Το έργο της UNICEF.: Ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών εργασιών µε σκοπό τη µελέτη και τη 
συλλογή στοιχείων που αφορούν τις επιµέρους δραστηριότητες και αρµοδιότητες της, την οργά-
νωση και την παρουσίαση ενηµερωτικού οπτικοακουστικού υλικού σε επιµέρους εξειδικευµένα 
θέµατα, κ.λπ. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Σύστηµα, Εξέλιξη, Χώρος-Χρόνος, Οµοιότη-
τα-∆ιαφορά. Προεκτάσεις: Στη Γλώσσα, τη Γεωγραφία, την Ιστορία, τις Ξένες Γλώσσες, την Αι-
σθητική Αγωγή, Μουσική. 

 
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
Τα θέµατα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του ∆ηµοτικού πρέπει να 

προσεγγίζονται µε συµµετοχικές και βιωµατικές µεθοδολογίες που προωθούν την ανακαλυπτική µά-
θηση και καλλιεργούν στάσεις και αξίες, όπως αυτές που αναφέρονται στο σχετικό ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

Οι µεθοδολογίες αυτές είναι χρήσιµο να λάβουν υπόψη τις κατευθύνσεις που περιγράφονται πα-
ρακάτω: 

Τα παιχνίδια ρόλων και η δραµατοποίηση θεωρούνται απαραίτητα, ώστε να αποσαφηνίζονται έν-
νοιες και να επιτυγχάνεται η πληρέστερη κατανόηση της κοινωνικής πραγµατικότητας. 

Αποτελεσµατική δραστηριότητα θεωρείται ο σχεδιασµός και η πραγµατοποίηση επιτόπιας έρευνας 
για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων στο άµεσο περιβάλλον των µαθητών, ώστε να προωθεί-
ται η κατανόηση αντίστοιχων προβληµάτων στο ευρύτερο (εθνικό, διεθνές) περιβάλλον. 

Χρήσιµη προσέγγιση είναι η ανάλυση µιας περίπτωσης (π.χ. η ιστορία ενός µικρού παιδιού που 
εργάζεται σε µια χώρα του αναπτυσσόµενου κόσµου ή η ιστορία µιας οικογένειας που αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει το χωριό της εξαιτίας πολέµου κ.λπ.) για την κατανόηση κοινωνικών προβληµάτων και 
την ευαισθητοποίηση των µαθητών. 

Απαραίτητη είναι η χρήση ποικίλων πηγών και µέσων και ιδιαίτερα των νέων τεχνολογιών για την 
αναζήτηση, συλλογή, επιλογή και παρουσίαση πληροφοριών. 

Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται και στη διοργάνωση οµαδικών συζητήσεων στην τάξη, συζη-
τήσεων στρογγυλής τραπέζης (ορισµένοι µαθητές συζητούν και οι συµµαθητές τους, που αποτελούν 
το ακροατήριο, παρακολουθούν και παρεµβαίνουν µε ερωτήσεις ή τοποθετήσεις), συνεντεύξεων κ.λπ. 
για θέµατα που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του µαθήµατος, ώστε οι µαθητές να ασκηθούν σε δεξιό-
τητες επικοινωνίας και συνεργασίας (π.χ. κανόνες διαλόγου, προσεκτική ακρόαση, επιχειρηµατολογία, 
έκφραση αντίθετης άποψης, διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, καταµερισµός εργασίας, ανάληψη 
κάποιας υπευθυνότητας κ.λπ.), να παίρνουν θέση σε ζητήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και να µην παραµένουν παθητικοί θεατές των όσων συµβαίνουν. Τέλος, να ενθαρρύνονται 
να συµµετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων. 



 296 

Μπορεί επίσης να οργανώνονται επισκέψεις σε χώρους εργασίας, ώστε οι µαθητές να έρθουν σε 
επαφή µε τον κόσµο της εργασίας (αντικείµενο, συνθήκες, προοπτικές), αλλά και σε υπηρεσίες, για να 
ενηµερωθούν σχετικά µε τη λειτουργία και την οργάνωσή τους . 

Χρήσιµη είναι η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών (όπως επιστήµονες, επαγγελµατίες, πολιτικοί, 
συγγραφείς κ.ά.) και εκπροσώπων οργανισµών, οργανώσεων και συλλόγων (UNESCO, UNICEF, 
Ε.ΚΕ.ΒΙ., Προστασία περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς κ.λπ.) για ενηµέρωση, ώστε να δι-
ευκολυνθεί το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. 

Απαραίτητη θεωρείται η συµµετοχή σε εκδηλώσεις της τάξης, του σχολείου και της κοινότητας και 
η απόκτηση εµπειριών ως προς την εκπλήρωση πραγµατικών υποχρεώσεων του ατόµου προς την 
οµάδα. 

Πρέπει να ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους µαθητές για την οργά-
νωση εκδηλώσεων, ώστε να συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για θέµατα 
που αφορούν το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον µε αναφορές σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο (π.χ. 
δικαιώµατα παιδιών, ζώντας παρέα µε «άλλους» κ.ά.). 

Στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν και µε την 
εκπόνηση συνθετικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων εργασίας οι µαθητές θα έχουν τη 
δυνατότητα να αναζητήσουν από κοινού και σε ένα πνεύµα συνεργασίας πληροφορίες από διάφορες 
πηγές, να επιλέξουν αυτές που τους χρειάζονται, να συνθέσουν την εργασία τους και να την παρου-
σιάσουν υπό µορφή έκθεσης, αφίσας, περιοδικού, βιβλίου κ.ά. στην τάξη ή στο σχολείο. 
 

4. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση των µαθητών για το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής συνίσταται:  
α. Στον έλεγχο της επίτευξης των στόχων του Α.Π.Σ. και της διδασκαλίας. 
β. Στην παρακολούθηση της συµµετοχής και του βαθµού δραστηριοποίησης των µαθητών κατά τη 

διεξαγωγή της διδασκαλίας.  
Για τη διαπίστωση του βαθµού και της έκτασης τόσο της επίτευξης των διδακτικών στόχων όσο 

και της συµµετοχής και της δραστηριοποίησης των µαθητών υπάρχουν ποικίλες τεχνικές. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε: 

1) Τις δοκιµασίες επίδοσης (tests), οι οποίες αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί κατά πόσο  οι  µα-
θητές έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ορίζονται στο ΑΠΣ. Τα τεστ αυτά είναι απα-
ραίτητο να περιλαµβάνουν ερωτήµατα, όπως: Συµπλήρωσης κειµένων, Επιλογής σωστού � λάθους, 
Αντιστοίχισης � σύζευξης, Πολλαπλής επιλογής, Ταξινόµησης � κατάταξης σύµφωνα µε ορισµένα κρι-
τήρια, Συµπλήρωσης λογικών διαγραµµάτων, Ερµηνείας γραφικών παραστάσεων, Λύσης σταυρολέ-
ξου ή συµπλήρωσης, Σύντοµης απάντησης, Ανάπτυξης απόψεων. 

Τα ερωτήµατα των δοκιµασιών επίδοσης πρέπει να είναι ιεραρχηµένα ως προς το βαθµό δυσκο-
λίας και προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µαθητών κάθε τάξης και στις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου. 

2) ∆ραστηριότητες όπως έρευνες, παιχνίδια ρόλων, οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων κ.ά., 
οι οποίες παρέχουν στους µαθητές τη δυνατότητα να εφαρµόζουν γνώσεις και δεξιότητες σε καταστά-
σεις της πραγµατικής ζωής.  

3) Σχέδια εργασίας (projects) για τη διαπίστωση της δηµιουργικής και κριτικής ικανότητας των µα-
θητών (αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών, χρήση ποικίλων πηγών, πρωτότυπη σύλληψη και πα-
ρουσίαση εργασιών κ.λπ.). 

4) Παρατήρηση για τη διαπίστωση της ικανότητας των µαθητών για επικοινωνία και συνεργασία 
στην τάξη (συµµετοχή στη συζήτηση, κανόνες διαλόγου, ανταλλαγή απόψεων και έκφραση συναισθη-
µάτων και εµπειριών, διαπραγµατευτική ικανότητα κ.ά.). 

Η αξιολόγηση των µαθητών µπορεί να γίνεται είτε στο τέλος της διδασκαλίας κάθε µαθήµατος (σύ-
ντοµες δοκιµασίες επίδοσης) είτε µετά από την ολοκλήρωση µιας διδακτικής ενότητας ή υποενότητας 
(δοκιµασίες επίδοσης, συνθετικές εργασίες, δραστηριότητες). 

Με τις παραπάνω τεχνικές αξιολόγησης παρέχεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαπιστώ-
νει τις αδυναµίες και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές, ώστε να κάνει διορθωτικές παρεµ-
βάσεις κατά τη διδασκαλία.  

 
5. Απαιτούµενο διδακτικό υλικό 
Το διδακτικό υλικό που απαιτείται για τη διδασκαλία του µαθήµατος είναι: 
Βιβλίο του µαθητή 
Βιβλίο του δασκάλου 
Φυλλάδιο µε τα κριτήρια αξιολόγησης. 

 
Προδιαγραφές βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού 
Βιβλίο µαθητή 
Πρέπει να λαµβάνει υπόψη του το σύνολο του ∆.Ε.Π.Π.Σ και να ανταποκρίνεται στους σκοπούς, 

στους στόχους και στο περιεχόµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών κάθε τάξης. 
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Η διδακτέα ύλη που θα περιλαµβάνει να εξαντλείται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωρολογίου προ-
γράµµατος.  

Το περιεχόµενο του Προγράµµατος Σπουδών να παρουσιάζεται σε ενότητες και µαθήµατα. Στο 
πάνω µέρος όλων των µαθηµάτων της ίδιας ενότητας θα υπάρχει χρωµατιστή ταινία που θα φέρει τον 
τίτλο της ενότητας που για κάθε ενότητα θα έχει διαφορετικό χρώµα. 

Τα µαθήµατα θα έχουν την ακόλουθη δοµή: 
Παρουσίαση µιας προβληµατικής κατάστασης µέσα από αυθεντικά κείµενα (δηµοσιεύµατα εφηµε-

ρίδων-περιοδικών, νόµοι, κρατικά έγγραφα κτλ.), από εικόνες, διαγράµµατα, χάρτες κ.ά. ή µε µικρή 
περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος για µια πρώτη επαφή των µαθητών µε τις έννοιες που 
πρόκειται οι ίδιοι να επεξεργαστούν. 

∆ραστηριότητες που θα δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να συζητήσουν επί του περιεχοµένου 
του µαθήµατος, να περιγράψουν τις εµπειρίες τους, να συσχετίσουν τις γνώσεις που ήδη έχουν µε 
νέες πληροφορίες, να προβούν σε συµπεράσµατα, να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη και να 
πάρουν θέση. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να  είναι διαβαθµισµένες ως προς τη  δυσκολία. Τα 
είδη των δραστηριοτήτων που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ένα σύµβολο, το οποίο θα 
χρησιµοποιείται σε όλα τα µαθήµατα, ώστε όταν το συναντούν οι µαθητές να ξέρουν πώς πρέπει να 
εργαστούν. Ορισµένες από τις δραστηριότητες µπορεί να απαιτούν πρόσθετο υλικό για επεξεργασία  
το οποίο θα περιλαµβάνεται στο φάκελο µε το πρόσθετο υλικό, ενώ οι οδηγίες χρήσης του θα περιέ-
χονται στο βιβλίο του δασκάλου. 

Στο τέλος κάθε µαθήµατος πρέπει: 
Να παρουσιάζεται το περιεχόµενο του µαθήµατος σχηµατικά ή σε περίληψη. 
Να υπάρχει λεξιλόγιο (λέξεις ή φράσεις) µε τις έννοιες που παρουσιάζονται στο µάθηµα, το οποίο 

θα βρίσκεται σε χρωµατιστό πλαίσιο  στο κάτω µέρος της σελίδας.  
Τα κείµενα πρέπει να είναι σύντοµα,  δοµηµένα σε παραγράφους. Οι προτάσεις να είναι µικρές. 

Ενδείκνυται η χρήση πλαγιότιτλων. 
Η εικονογράφηση µπορεί να είναι ζωγραφική, σκίτσο, φωτογραφίες, εικόνες έργων τέχνης ή και 

συνδυασµός όλων των παραπάνω. Σκοπός της εικονογράφησης είναι η αποσαφήνιση των στοιχείων 
του µαθήµατος που δεν µπορούν να γίνουν άµεσα αντιληπτά, όπως, π.χ., η εισαγωγή µιας προβλη-
µατικής κατάστασης. Κύρια χαρακτηριστικά της εικονογράφησης θα πρέπει να είναι: η σαφήνεια, η 
ακριβής αποτύπωση της σύγχρονης πραγµατικότητας, η άµεση σύνδεση των εικόνων µε το περιεχό-
µενο των κειµένων και η ισόρροπη κατανοµή εικόνων και κειµένων στο µάθηµα.  

Τα αριθµητικά δεδοµένα πρέπει να παρουσιάζονται είτε µε διαγράµµατα (ραβδογράµµατα, πίτες 
κ.ά.) είτε µε πίνακες. Τα στοιχεία πρέπει να είναι πρόσφατα και να δίνονται συγκεκριµένες δραστηριό-
τητες για την επεξεργασία τους. 

 
Βιβλίο του δασκάλου  
Το βιβλίο του δασκάλου αποτελείται από: 
1. Εισαγωγή, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
Γενικές πληροφορίες για τη δοµή και την οργάνωση του βιβλίου του µαθητή. 
Προτάσεις για τη διδακτική µεθοδολογία (ενέργειες δασκάλου, µαθητικές δραστηριότητες, προτά-

σεις για διαθεµατικά σχέδια εργασίας). 
Προτάσεις και οδηγίες για τη χρήση του πρόσθετου υλικού ( αυθεντικά και λογοτεχνικά κείµενα, 

φωτογραφίες, εικόνες έργων τέχνης, ταινίες, cd � rom κ.ά.) 
Γενικές οδηγίες για τη χρήση των προτεινόµενων φύλλων αξιολόγησης και άλλων µορφών αξιολό-

γησης. 
Οδηγίες για τον τρόπο οργάνωσης τόσο επισκέψεων σε εργασιακούς χώρους όσο και εκδηλώσε-

ων. 
2. Προτάσεις διδασκαλίας για το κάθε µάθηµα: 
Εισαγωγικό κείµενο για κάθε ενότητα του βιβλίου. 
Ανάλυση κάθε µαθήµατος. 
Προτεινόµενες δραστηριότητες εκτός από εκείνες που υπάρχουν  στο  
βιβλίο του µαθητή µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαθεµατική προσέγγιση 
Πιθανά θέµατα για συζήτηση στην τάξη. 
Προτάσεις για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας, µε τα οποία θα 
επιδιώκεται η ολιστική προσέγγιση κάθε θέµατος. 
3. Παράρτηµα µε πρόσθετο υλικό: 
Φάκελος µε εικόνες έργων τέχνης, φωτογραφίες κ.ά. 
Κατάλογος ταινιών και διευθύνσεις από όπου µπορούν να τις δανειστούν οι εκπαιδευτικοί. 
Κατάλογος βιβλίων κατά θεµατική ενότητα, την οποία πραγµατεύεται το βιβλίο του µαθητή. 
Κατάλογος µε τηλέφωνα, ταχυδροµικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (υπηρεσίες, οργανισµούς, 

οργανώσεις κ.ά.), από όπου µπορεί να αντληθεί χρήσιµο υλικό. 



 298 

 
Φυλλάδιο µε τα κριτήρια αξιολόγησης 
Θα υπάρχει ένα φύλλο αξιολόγησης για κάθε ενότητα. Κάθε φύλλο αξιολόγησης θα περιλαµβάνει 

ασκήσεις µε τις οποίες θα ελέγχονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και το λεξιλόγιο που κατέκτησαν οι µα-
θητές σε κάθε ενότητα και ο βαθµός εφαρµογής και αξιοποίησης αυτών σε καταστάσεις της πραγµατι-
κής ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                


